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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 ، وعلى آله وصحبه أجمعين.الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد

 :-رحمه هللا تعالى-ر العسقالني بن حجاقال الحافظ 
مان أذاأ أماوال ))قاال:  -صالى هللا علياه وسالم-عان النباي  -رضي هللا تعاالى عناه-وعن أبي هريرة 

 رواه البذاري. ((ها أدى هللا عنه، ومن أذأها يريد إتالفها أتلفه هللاءالناس يريد أدا
بيندددا محمدددد وعلددد   لددده وصدددحبه ن ،وصدددل  هللا وسدددلم وبدددار  علددد  عبدددد ورسدددوله ،الحمدددد ب رب المدددالمين

 :-رحمه هللا تمال -يقول المؤلف  أجممين.
مان أذاأ أماوال النااس ))قاال:  -صالى هللا علياه وسالم-عن النبي  -رضي هللا عنه-وعن أبي هريرة "
هدددا وادعادتإدددا  لددد  ، باإلعددداري، يريدددد أدا بارسدددتدانة بددداراترا ،أخدددم أمدددوال الندددا  " ((هاااا أدى هللا عناااهيرياااد أداء

، من ووفقه لمل ، ويسر له مل ، ومن أخمها يريد  تالفإا أتلفه هللا ،صحابإا أدى هللا عنه، أعانه هللا عل  ما أرادأ
بالددين، أو بالماريدة باألاسدا،، ها، أخم من زيد ماًر عل  سبيل القدر ، أو بارسدتدانة أخم أموال النا  يريد أدا 

ا، وفدي أدى هللا عنه في الدنيا بأن ييسر له الرد، بأن ييسر لده ردهد  مإا، وهو يريد بمل  األدايستفيد منإا ثم يرج
ومددن األمثلددة الدددين، القددر  أو هددما أو هددما  ،فددي اآلخددري يددؤدت عندده تبمددة هددم  الماريددةاآلخددري أيضددًا الددن  شددامل 

 ،بعل  مل  الظاهري الممكوري في الصحيح، اصة الرجل من بني  سرائيل المت ااتر  من  خر ألف ديندار، مهد
اددال: كفدد  بدداب  ؟أريددد مبلددة كددما، اددال: هددل مددن شدداهد :مددال كبيددر، مبددالة  ائلددة، فجددا   لدد  أخيدده فددي هللا فقددال لدده

 يدا ، رضدي بدمل  وأع دا   يدا ، ومهدب واضد  حاجتده اال: كف  باب وكياًل، فأع دا   ؟هل من كفيل :شإيدًا، اال
الجزيددري أو البلددد الددمت فيدده المقددر ، فلددم يجددد، فوجددد فلمددا جددا  موعددد الددرد خددرر  لدد  البحددر يريددد أحدددًا يددمهب  لدد  

ألندده جددا   ؛فوضددمإا فددي البحددر، خددرر صدداحب القددر  فيإددا هددما المددال، ورب إددا وأتقنإددا خشددبة فنشددرها، فددأود 
 فددو لدم يحضدر، ووجدد الخشدبة تف نتظدر صدداحبهواكتفد  بده وكددياًل، فدي الوادد المحددد ي ،الموعدد، وادد استشدإد هللا

خمها ليواد بإا نارًا، فنشرها فوجد المال، ووجد ممإدا مدا يددل علد  أن صداحبه أرسدلإا،  ايدة في الما ، فأ وترسب
ِه ِإَلْياَك َوِماْنِهم وأدى األمانة،  ،، واألمانة-جل وعال-في الثقة باب  }َوِمْن َأْهِل اْلِكَتااِب َماْن ِإن َتْمَمْناِه ِبِقنَراارؤ ِياَهدِإ

ِه ِإَلْيَك{ مَّْن ِإن َتْمَمْنِه ِبِديَنارؤ لَّ   ، ووثد  بداب كدل مدن ال درفين، هما أخم المدال وأراد أدا  [( سوري  ل عمران57)] ِيَهدِإ
 لد  صداحبه، ومدع ملد  وفدر المبلدة مدري ثانيدة؛ ألن الدمت ي لدب راهم، وصدلد الددنانير ووصلد الد ،فأدى هللا عنه

، هما صادق في أدى مدا إا  ل  صاحبهرها مري ثانية ومهب بأنه ما يصل، وف ؟عل  الظن أنه يصل أو ما يصل
-جل وعال-المال المت في الخشبة وصل، يمني  اية في الثقة باب  :صادق، فلما مكر ما  اال ؟أخم أو متردد

. 



اصدته مسداق المدد ، سديقد فلو أن شخصًا أراد أن يصنع مثل هما الصنيع في شرعنا، هما في شرعإم و 
ويبمد  أو يحضدر صدندوق مدتقن ومضدبو،،  ،، ويبمد  المدال-ل وعدالجد-يث  بداب  ؟فإل له أن يصنع مثل هما

 ،هددما مددن بدداب  لقددا  اليددد  لدد  التإلكددة :، أو نقددول-جددل وعددال-فيدده حيددوان أو  فددل أو مددا أشددبه ملدد ، ثقددة بدداب 
فدي شدرعنا ر  ؟يجدوزمدا ر كبيرًا من شدخ  وبمثتده بخشدبة يجدوز واد وتمري  المال للتلف، يمني ااترضد مبل ًا 

  أدى هللا ، لكددن لمددا أخددم المددال مريدددًا أدا نإدد  عددن  ضدداعة المددال، وهددما الددمت ي لددب علدد  الظددن هالكددهيجددوز، 
أو صدداحب  إددا أتلفدده هللا، أتلفدده يمنددي المددالمددن أخددمها يريددد  تالفو أدى هللا عندده، عندده، وهددما مددن أوضددح الصددور، 

يريدد اإلتدالا فأتلفده هللا، وفاادًا،  جدزا الظداهر  تدالا الشدخ  نفسده، أتلدف المدال أو صداحب المدال؟ نمدم  ؟المال
ومددن بدداب أولدد  أن يتلددف المددال، فددال يسددتفاد مندده، واددد يكددون وبدداًر علدد  صدداحبه، فملدد  اإلنسددان أن يصددلح نيتدده 

 .ويمالجإا من أجل أن يؤدت هللا عنه
–بي لتكثر والديون، والشإيد ي فر له كل منب  ر الدين، ورف  النا  الترهيب من أخم أموال النا  لوج

أن يصلي عل  المدين، حت  تحمدل عنده دينده، فالددين أمدر  عظديم فدي الشدر ، فد ما كاندد  -عليه الصالي والسالم
الشإادي تكفر المنوب وي فدر للشدإيد كدل شدي   ر الددين، والندا  يتتدابمون ويتتدايمون علد  الددين، بمدد أن سدإلد 

ة أرا يأخددم أاسددا، بددألف وفددواتير ألددف، ثالثدد أسددبابه ويسددرد ثددم فددي النإايددة يمجددز عددن السددداد، الموظددف راتبدده
ن كدان عندد   يجدار بمدد ، ثدم تتدراكم عليده الدديون، وبمدد ملد  ر يسدت يع أن يسددد، واأللف الثال  ما يكفدي نفقدة واد

بمائددة  ،تكفدف الندا ، لمداما؟ يريدد أن يشدترت سدياري، سددياري جديددي بمائدة ألدف، يأخدمها أاسدا، بمائدة وعشدرين ألدف
ر مثل هما يكفيه سياري بمشري  ؟ من أجل المباهاي،  يشجل وثالثين، من أ را، وبدل ما هو بالقسط كما يكون واد

عشددر القسددط، فددي أمددر ي يقدده، المقصددود أن النددا  تسدداهلوا فددي أمددر الدددين وشددأنه مثددل مددا مكرنددا عظدديم،  ما كددان 
ين، فمل  اإلنسان أن يحتا، تكفر الداإلمام ر يصلي عل  المدين، ور تكفر منوبه، الشإادي التي تكفر المنوب ر 

-وجدا  عنده  ((هدا أدى هللا عنده))من أخم أموال الندا  يريدد أدا ي  لنفسه، وبم  الصحابة أخل  من هما الحد
مددا مددن عبددد )) :وجددا  أيضددًا مددن حدددي  عائشددة (( ن هللا مددع الدددائن حتدد  يقضدد  ديندده)): -عليدده الصددالي والسددالم

فبمضددإم يسددتدين ي لددب مددن هللا المددون، وي لددب مددن هللا  ((كددان لدده مددن هللا عددون كانددد لدده نيددة فددي وفددا  ديندده  ر 
  أدى هللا عنددده، لكدددن لمددداما كدددر يريددد أدا مدددع مددا جدددا  مدددن النصددو  المرفوعدددة، وفدددي الحدددي  مدددا م  الوفددا ، لكدددن 

ر يخلددف الميمدداد، هددو يددؤدت  -جددل وعددال-هللا  ؟نفسدد  ل هددما؟ أنددد فددي سدداعة فلمدداما تضددي تمددر  نفسدد  لمثدد
كالوعددد ب جابددة الدددعا ، اددد يحصددل هنددا  مددانع مددن  ومثددل هددما وعدددندد ، لكددن لمدداما تمددر  نفسدد  لمثددل هددما؟ ع

تكثر مثاًل، فال يؤدى عن ، اد أخمتده لتشدترت بده محرمدًا أو مكروهدًا أو مدا ر حاجة ألن  أخمته من  ير  ؛األدا 
ن كدان هللا هدما يمندع مدن هدما الوعددمثل حيز اإلسراا، فيدخل في  مماحاجة ل  به،  ر يخلدف  -جدل وعدال-، واد

اد يحصل له ما يمندع مدن األدا ، ور شد   ق  أن مثل هما حكمه أدى هللا عنه حكمه حكم الدعا يبلكن الميماد، 
أنه ما دخل الدين في الب رجل  ر خرر  :أن الدين كما يقول أهل الملم مل بالنإار وهم بالليل، حت  اال بمضإم

وا عليد ، ولدو رفدع صدوته عليد ، لدو مدود  ليده، الددين مل بدال شد ، والددائن صداحب ممدر مدا ر يبقددر  من عقله 
والتأديدب،  أحيانًا للحجر، وتمر  نفسد  أحياندًا للسدجنتمر  نفس  لإلهانة، ما  ما أحد يلومه، تمر  نفس   

 عنه، وهللا المستمان. اإلنسان في  نية فمثل هما



إن فالناا  قادم لاه با  مان الشاام فلاو بع ات ياا رساول هللا قالت: "قلت:  -رضي هللا عنها-وعن عائشة 
 ورجاله  قات. ،أذرجه الحاكم والبيهقي ئة إلى ميسرة، فمرسل إليه فامتنع"إليه فمذأت منه  وبين بنسي

 : -رحمه هللا تمال -يقول المؤلف 
كلإددا سددترًا  فددي ال ددرق  ولددم يسددم   "يااا رسااول هللا إن فالنااا   :قالاات: قلاات -رضااي هللا عنهااا-وعاان عائشااة "

فلو " : خرق البز "إن فالنا  قدم له ب  من الشام" أن يمم به، فتسميته ر داعي لإا عليه، ألنه حصل منه ما يمكن
عليده -مدا يملد  ايمدة ثدوبين، ومداد  -عليده الصدالي والسدالم–فدالنبي  "ةبع ت إليه فمذأت منه نسايئة إلاى ميسار 

 ،-عليدده الصددالي والسددالم-يأكلدده هدو وأهددل بيتدده، فإددم  حالتدده  ودرعدده مرهددون بأمددداد مددن شددمير، -الصدالي والسددالم
باآلجدل أن يشدترت نسديئة، ديدن    هللا، مدا يملد  ايمدة ثدوبين، أرادخلد  علدالخلد  وأكدرم الوهما عيشه، وهو أفضل 

رفد ، عليده الصدالي والسدالم  لد  الرجدل فدامتنع، - ليده بمد   ؟، لكن ما الدمت حصدلمن هما الرجل المت لم يسم
ادال: ر يدا  ؟تقدر  فدالن، الشديخ الفالندي عندد  ضدائقة لدو أارضدته :ندا  يحسدب  ما ايدل لدهبمد  ال، ييسر  ل  م

رو بمدد يمكدن يصدير فيده  حدرار أدين  يدر ، أو  ،ستفيدأخي بدل ما أارضه أدينه لكي ا  يدر ، بحد  عدن شدي ، أ اد
ال أن يكدون د، وهدما الرجدل احتمديبيدع بالنقدد مدن أجدل أن يسدتفي يشخ  ما فيده  حدرار، هدما امتندع  لد  ميسدر عن 

ألندده مدا سددمي، احتمدال أن يكددون مؤمندًا، واحتمددال أن يكدون منافقددًا، لكدن  ما امتنددع المددؤمن  مسدلمًا أو  يددر مسدلم؛
هددما لددي  فيدده أمددر شددرعي بددأن يفمددل، أراد القددر   مددا يددأثم؟ راد و يددأثم  -عليدده الصددالي والسددالم-مددن  اددرا  النبددي 

ومددنإم  ،، والنددا  مددنإم المم دد -عليدده الصددالي والسددالم-يتقدداتلون علدد  خدمتدده فددامتنع، ويوجددد مددن يتسددابقون و 
مددن ابددل جمددع مددن أهددل  بيإقددي، ورجالدده ثقدداد، ومصددحح أيضدداً المحددروم، هددما امتنددع، والحدددي  أخرجدده الحدداكم وال

المسائل هما لي  من  ؟من هما الرجل ر ش  أنه حرمان، لكن يبق  هل هو  ثم أو لي  بآثم ارمتنا الملم، فإما 
ن كان فيإا خدمة للنبي ..التي  ؛ ألنإا لي  فيإا أمر شرعي، نمم.أثم فيإالكن ر ي   -عليه الصالي والسالم-، واد

الظهار يركاب )): -صلى هللا عليه وسلم-قال: قال رسول هللا  -رضي هللا تعالى عنه-وعن أبي هريرة 
رواه  ((هونااا ، وعلااى الااأي يركااب ويشاارب النفقااةولاابن الاادر يشاارب بنفقتااه إأا كااان مر  ،إأا كااان مرهونااا   نفقتااهب

 البذاري.
لااه  ،غلااا الاارهن ماان صاااحبه الااأي رهنااهل يِ )): -صاالى هللا عليااه وساالم-قااال: قااال رسااول هللا وعنااه 

 ود وغيره إرساله. قات، إل أن المحفوظ عند أبي داورجاله  ،قرني والحاكمرواه الدار  ((وعليه غرمه ،غنمه
 :- تمال رحمه هللا-يقول المؤلف 

الظهر يركب )): -صلى هللا عليه وسلم-قال: قال رسول هللا  -رضي هللا تعالى عنه-وعن أبي هريرة "
ألن الترجمة فدي أبدواب السدلم والقدر  والدرهن، الترجمدة تشدمل  " وهما داخل في الترجمة؛((بنفقته إأا كان مرهونا  

الحدددب  وارحتبدددا ،  :الن فيددده، والدددرهن فدددي األصدددلالحدددديثان يددددخ الثالثدددة، السدددلم تقددددم، والدددرهن هدددمان األبدددواب
المدرتإن المرهدون، والمدال  [( سدوري المددثر83)] }ِكال  َنْفاسؤ ِبَماا َكَساَبْت َرِهيَناة { : ارحتبدا ، والدرهن الحدب اررتإان

مددن ايمتإددا، وجددا  مكددر   ارسددتيفا محبددو  عنددد المددرتإن، وهددو فددي اصدد ال  أهددل الملددم توثقددة ديددن بمددين، يمكددن 
اا َفِرَهاان  مَّْقِبوَضاة { شريمه في  خر سوري البقري،وت ن ِكنِتْم َعَلى َسَفرؤ َوَلْم َتِجِدوْا َكاِتب  فدالرهن  [( سدوري البقدري338)] }َواِ 



مشرو  بالكتاب والسنة واإلجما ، عل  خالا بينإم في الدرهن بالحضدر، والدرهن  ما لدم يمكدن ابضده، وعلد  كدل 
 .حال أصله مشرو  باإلجما 

الظهار يركاب )): -صلى هللا عليه وسلم-قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنه-عن أبي هريرة " :يقول
هما يركب وما أشبه مل ، الظإر ظإر الدابة مما جرد المادي بركوبه، كالحمار والبمير والخيل والب ل،  "((بنفقته
د  خدروا، ادال: وهللا أندا انفد  عليده عرفنا أنه  ما كان مما جرد المادي بركوبه، لكن لو كان شدخ  عندو بنفقته، 

  الصدحيح فدي البخدارت لمدا ركدب هما ما يركدب، وجدا  فدي الحددينقول: ر يا أخي ور فيه لبن ور شي ، أركب، 
يمنددي مدا خلقنددا للركددوب، التفتدد وتكلمددد واالدد:  نددا لدم نخلدد  لإدما،  ندا لددم نخلد  لإددما،  :عليده واالددد دالتفتدد بقدري

ر و به، لو عند  خروا اوت يتحمل تركب للركوب ر يجوز ركو فمل  هما المت لم يخل    ،تركدبمدا  ؟ما تركدب اد
 ما كدان مقابدل النفقدة، وال درم مدع ال دنم، في ما خل  لإما، فالظإر يركب  ما كان مما جرد المادي بركوبه، بنفقته 

 .مرهوناً 
سده، أو يكدون الددر وصدف الشدي   لد  نففيكون من  ضدافة  ،الدر هو اللبن ((ولبن الدر يشرب بنفقته))

 ((ويشارب النفقاة إأا كاان مرهوناا ، وعلاى الاأي يركابيشرب بنفقته )) فيكون من  ضافة الشي   ل  صدفته للبن
ور بدد مدن  ،يرجدع  ليدهل، هما األصل، ِف ن أنف  عليإا  يدر  فدال بدد مدن نيدة الرجدو ، اأوًر نفقة الدابة عل  صاحبإ

فإدو ينفد  ويرجدع، فد ما أنفد  المدرتإن لده أن  عليإا التلف ابدل  بدالا الحداكمشي تخويل من ابل الحاكم،  ر  ما خ
يحلدب ويشدرب، لكدن  ما كاندد النفقدة مدن ابدل الدراهن، صداحب المدين الدمت رهنإدا   ما أنف  المرتإن لده أنيركب، 
ال ددنم، ال ددرم مدع  ((وعلااى الاأي يركااب ويشاارب النفقاة)) للددائن أن يركددب، ولدي  لده أن يشددربفلددي   الددائن عندد

والممددل بإددما الحدددي  وهددو اإلنفدداق علدد  الدابددة مددن ابددل المددرتإن، واإلفددادي منإددا بقدددر مددا أنفدد  هددو مددمهب اإلمددام 
سددحاق، وخصددو  بددالركوب وبدداللبن، يمنددي  : يركددب اددالواوالحدددي  فددي البخددارت، مددا جددا  فددي هددما الحدددي ، بأحمددد واد

خصدو  بمدا جدا  فدي  ،ر؟ عل  هدما القدول ؟ممن ؟ز من صوفه بقدر نفقتهويشرب فقط،  يب رهنه خروا هل يج
تمدددى موضددع الددن ، فددال ي   ب أن الحدددي  جددا  علدد  خددالا القيددا بددالركوب وشددرب اللددبن فقددط، والسددب ،الحدددي 

الدمت ر  :المرتإن ر يركدب ور يشدرب، الحددي  صدحيح وصدريح، ادالوا :االواوجمإور الفقإا  ردوا مفاد الحدي  و 
هدما وأمدا  نفداق  يدر صداحب الدابدة عليإدا أو اسدتمماله لإدا لدابدة ر المدرتإن، يركب ويشرب وينفد  هدو صداحب ا

لكددن لددو  ((ور تحلددب ماشددية امددر  ب يددر  مندده)) : أصددول مجمددع عليإدداعلدد  خددالا األصددل، وتددرد  علدد  مددا اددالوا
ركددب، ممددا يالدابددة شددرب اللددبن، أو الركددوب  ما كانددد  لنفقددة ولدديا علددي   :حصددل اإلمن واددد الددرهن، اددال المددرتإن

سدددألة وضدددع عندددد  الدابدددة ومشددد ، أندددا فدددال خدددالا فدددي مثدددل هدددما، لكدددن الم ،أمن ( ر ب منددده)يمدددار  هدددما الحددددي  
قولدون: تدرد  أصدول مجمدع وأضع عند  هما تأمين، يسدمونه تدأمين اآلن، فمثدل هدما ي بااتر  من  واستدين من 

نسددخه حدددي  ابددن  ن الحدددي  حدددي  البدداب منسددو ،  :واددالوا ((ر تحلددب ماشددية امددر  ب يددر  مندده)) :ومنإددا عليإددا
بل ر بد مدن ممرفدة التداريخ، واألمدر والنسخ ر يثبد بمجرد ارحتمال،  ((ر تحلب ماشية امر  ب ير  منه)) عمر
ال تحلددب أن النسددخ  نمددا يصددار  ليدده  ما تمددمر الجمددع، والجمددع ممكددن هنددا بحمددل المددام علدد  الخددا ، فدد :الثدداني

 ر فددي حددال الددرهن، هنددا  اددول لددبم  الملمددا ، وهددو أن المددراد مددن   مندده بحددال مددن األحددوالماشددية امددر  ب يددر 
ينف  عليإا المرتإن، ويستفيد منإا بقدر نفقته، وما المت يقددر  نع صاحب الدابة من اإلنفاق عليإاالحدي   ما امت



األسواق لبن لتر مثاًل، واللتر يبا  في ن الأريل يوميًا، وفيإا ممساواي النفقة لما استفادي، أنف  عليإا علف بخمسة 
مكد  تأكدل أم مداما يفمدل؟ لدو افترضدنا ال ؟بخمسة، افترضنا أن فيإدا لتدرين، مداما يصدنع؟ يتدر  الزائدد فدي ضدرعإا

بقدر ما يأخم منإا، فال  إار بد من تقدير النفقة، وأن :ا  ر لتر، واللتر في البقالة بخمسة مثاًل، أاوليإبمشري ور ف
ما أنفدد  ر يرجددع  ر  ما امتنددع يأخددم م نإددا أكثددر ور أاددل، فملدد  هددما القددول، القددول األخيددر أن المددرتإن ر ينفدد ، واد

، قدددرهاويسددتفيد منإددا ب ،شددي علدد  الدابددة مددن المددود، اتجدده القددول بددأن المددرتإن ينفدد الددراهن، فدد ما امتنددع الددراهن وخ  
رضددنا بأندده يمكددن افتأنددد لم دداب  للحدددي ، لكددن والقددول األول هددو الددراجح ا ،الحدددي  ظدداهرمفدداد وعلدد  كددل حددال 
وارتإدن عندد  كتابدًا، رهدن عندد  كتابدًا،    نفقدة، ااتدر  مند  مبلدة مدن المدالوهدو ر يحتدار  لد اإلفادي من الدرهن

ما تنف  عليه، لكن  ؟تنف ما ر ند تنف  عل  الكتاب واد أستفيد منه، لكن أمالي من كما يستفيد  هستفيد منا :تقول
ن احتدداربأنددا  :يقددول ،جددة أخددرى اددد يخددرر بح  ؟يكفدديمددا ر  لدد  تجليددد جلدتدده، يكفددي مثددل هددما واد  اسددتممل الكتدداب واد

رو وانف  الجلد تضرر  جال  ولن يتضرر بالقرا ي، لكن  نكتاب ال :يقول  نمم؟ شي  جلدته، اد
 رالب:......

 كيف؟رهن،  ،لكن هما سلمه الكتاب ومش األمر ر يمدو ،  ما أمن ما في  شكال، 
 رالب:......
 ؟، تددرى بمدد  النددا  مددا يريددد أن يفددتح كتابدده، وبمدد  النددا  مددا يمددرا كيددف يفددتح الكتدداب؟يمنددي يجددوز

حساسددة، مثددل هددما هددو الددمت يمنددي م بوعددة مددن مائددة سددنة أو أكثددر أو أاددل، يمنددي كتددب وبمدد  الكتددب حساسددة، 
ويخلي ، اآلن المكتبداد تمداني  يرهنه ويمشيالجديدي يستح  أن يرهن ويجمل صاحبه يفي، أما الكتب الم بوعة 

وتضدددع تدددأمين لإدددما  ،كتدددابالكتددداب يدددأتي ال الدددب ويسدددتمير  يسدددمونه تدددأمين، تضدددع تدددأمين لإدددمااللدددي مدددن الدددرهن، 
الكتاب، واآلن في بم  المكتباد من خمسين سنة التأمين موجود في األدرار أل يد الممدالد والكتدب ضداعد، 

  اضد :ر يقددر الكتداب اددر ، ثدم يقدول ةما الكتداب، وأمدين المكتبدواد يضع عند  ال الدب خمسدين ريدال تدأمين لإد
، مددا مددثالً  ألندده  الددب مسددجل فددي الجاممددة ؛الكتدداب، وأحيانددًا يأخددمون المإددود والمواثيدد  واألراددام والدددنيا مت كلإددا

ع مدا ر يم ونده  خدال   درا حتد  يرجدبأيدديإم شدإادي، وبأيدديإم نتيجتده و جدابو ، و ب دو  يحتار  ل  رهن، مت  مدا 
، كتداب نفدي  يسدتمير هدما المجلددهو نق  منه مجلد، و منه أخم ، فيتحايل عليإم ال الب ويأتي  ل  كتاب عند  

، أو يددأتي  لدد  كتدداب  بمددة نددادري،  بمددة أوربيددة أو هنديددة اديمددة، مددن الم بوعدداد : ضددا يقددولثددم يددأتي المكتبددة 
ة أضددماا القيمددة، سددمو ريقددة المكتبدداد تأخددم خ ن ثالثددة،النفيسددة، أو مددن م بوعدداد مكددة القديمددة، المجلددد بددألفي

ضدا ،  :يقدول لد  المكتبدة را مثاًل، ثم يدأتي ته ثالثة  فمثاًل يأتي يستمير لب اللباب للسيو ي  بمة أوروبا ايم
ب بخمسددة عشددر ريددال،  بمددة دار الكتدد ؟عندددكم لددب اللبدداب، نمددم، كددمأمددين المكتبددة يتصددل رأسددًا علدد  المكتبدداد 

توكدل علد  هللا، فمثدل هدم  و ة وسدبمين سدمسة وسبمين، هاد خمكم؟ خ ،ةسممسة عشر في خالملمية مجلدين، خ
وارحتيدا، لإدا، وهدم  األمدال  المامدة التدي للندا  كلإدم  ،األمور تدخل في مثل هما الباب، فال بدد مدن المنايدة بإدا

فسده، ور يحتدا، ألمدوال السدإل أن يفدر، فيإدا اإلنسدان أو ر يحتدا،، وبمد  الندا  يحتدا، لند بأمرها شديد، ليسد
 ر  ل  خبرا  يقدرون الكتب ادرها.بيد المال، أو ما يمم المسلمين نفمه، فالمكتباد تحتا



صالى هللا علياه -قاال: قاال رساول هللا  -رضي هللا عنه-عن أبي هريرة "و  :في الحدي  المت يليه يقول
ألن الدراجح  ؛الحددي  ضدميف :أورً  "((وعليه غرمه ،له غنمه ،ل يغلا الرهن من صاحبه الأي رهنه)) :-وسلم

والشددام وصددله شددام  ود فددي المراسدديل، فددالمحفول  رسدداله، وحينئددم  لددراجح  رسدداله كمددا اددرر ملدد  أبددو داأندده مرسددل، ا
فدي أصدل اولندا وادول أهدل الملدم  والمرسدل"ضميف عند أهل الملم، والمرسل لي  بحجدة، كمدا يقدول اإلمدام مسدلم: 

 "اآلثار لي  بحجةب
 ر النقدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددادِ اهورد  جمددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

   وصدددددددددددداحب التمإيددددددددددددد عددددددددددددنإم نقلدددددددددددده 

 للجإدددددددددددددل بالسدددددددددددددااط فدددددددددددددي اإلسدددددددددددددنادِ  
 ومسددددددددددلم صدددددددددددر الصددددددددددحيح أصددددددددددله

  جج
فددتح حددرا المضددارعة اليددا ، يمنددي ر يخددرر عددن ملكدده ب يددر رضددا ، مددع أن  لدد ( بي)فإددو ضددميف، ور 

ف ورهنده دارًا بسدتمائة دارًا، اسدتدان منده ديندًا خمسدمائة ألد هرهندالحدي  ضميف، ر يخرر عن ملكه ب ير رضدا ، 
، لكدن  ما رضدا  ق:  خرار للمل  من صاحبه ب يدر، هما   ال؟ رألف، فبحلول األجل يبيع الدار مباشري ويستوفي

يجدوز  ؟يجدوزمدا ر يجدوز واد ع البيدد واسدتوا منده، هنت  البيدد ور عنددت سدداد تصدرا بدأنا ر ويقول: وهللا أمن، 
 سائ ة.ببيمه والوكالة صحيحة يمني وكله مل ؛ 

الخرار بالضمان، فالدمت  :هم  ااعدي ((وعليه غرمه ،له غنمه ،ل يغلا الرهن من صاحبه الأي رهنه))
 قات،  ورجاله ،قرني والحاكم"رواه الدار ر يلزمه شي  حيالده  ، والمت ر يستفيد من الشي رميستفيد هو المت ي 

 ."ود وغيره إرسالهإل أن المحفوظ عند أبي دا
مددن اددول سددميد بددن المسدديب هددو اختلددف فيدده هددل هددو مددن المرفددو  أم  ((وعليدده  رمدده ، نمددهلدده )) :واولدده

 يددر هددم  الجملددة، ممددا جمددل بمضددإم يددرى أن هددم  كثيددر مددن الددرواي يددروون الحدددي  ب والخددالا ممددروا، ؟مدددرجاً 
 الجملة مدرجة من اول سميد.

، "استسال  مان رجال بكارا   :-صالى هللا علياه وسالم-أن النبي  -رضي هللا تعالى عنه-وعن أبي رافع 
أعراه  :ل أجاد إل ذياارا  رباعياا ، قاال :بل من الصدقة فممر أبا رافع أن يقضي الرجال بكاره، فقاالإفقدمت عليه 

 رواه مسلم." إياه فإن ذيار الناس أحسنهم قضاء
كال قارج جاار )): -صالى هللا علياه وسالم-قاال: قااال رساول هللا  -رضاي هللا تعاالى عناه-وعان علاي 

سناده ساقط، وله شاهد ضعي  عن فضالة بان عبياد  ة فهو ربا((منفع رضاي -رواه الحارث بن أبي أسامة، وا 
 عند البذاري. -رضي هللا عنه-عند البيهقي، وآذر موقوف عند عبد هللا بن سالم  -هللا تعالى عنه

 :-رحمه هللا تمال -يقول المؤلف 
أن  -رضااي هللا عنااه-عاان أبااي رافااع " :القددر فيمددا يخدد  القددر  مددن الترجمددة الشدداملة للسددلم والددرهن و 

والحددي  مضدد اإلشداري  ليده فدي بيدع الحيدوان بدالحيوان  استسل  مان رجال بكارا " -صلى هللا عليه وسلم-النبي 
ن :  ، وجا  فيده التدرخي  والتجدويز مدن حددي  عبدد هللا بدن عمدرو، والندايوجا  فيه المنع من حدي  سمر  ،نسيئة

يدددخل فددي البيددع، بيددع الحيددوان، ر فددي جددواز ، ور فددي منمدده،  نمددا هددو فددي القددر ،  ر "استسددلف" :حدددي  البدداب
 .الدراهم والدنانيراستسلف يمني ااتر ، وار  الحيوان مثل ار  



فقدمت عليه إبال "، فوق الفصيل ولي  بالكبير، اإلبلالص ير من أورد  :البكر "استسل  من رجل بكرا  "
ل  :فقاال"يمندي أع دو  مقابدل البكدر الدمت استسدلفنا  بسدنه،  "يقضي الرجل بكرهمن إبل الصدقة فممر أبا رافع أن 

أعره إياه، فإن ذيار الناس  :ل أجد إل ذيارا  رباعيا ، فقال"خيار جيد نفي  رباعي كبير،  "أجد إل ذيارا  رباعيا  
عليده فدي نصدو  والقدر ، بدل جدا  الحد   مسدلم، فددل هدما علد  جدواز اراتدرا الحددي  فدي  "أحسنهم قضااء

مثدل مدا مكرندا سدابقًا تقتدر  ألدف فتضديف  ليده شدي  ودل عل  جواز الزيادي في األدا  مدن  يدر اشدترا،، كثيري، 
فأمر أبا رافع أن  ؟، لكن بارشترا، ر يجوز، وهل يحر  اإلنسان عل  أن يرد ما ااتر يجوز من  ير اشترا،

نمددا لجددأ  لدد   ابتدددا  يممددد  لدد   :الخيددار الربدداعي لمددا لددم يجددد، أو نقددوليقضددي الرجددل بكددر ، يمنددي نظيددر بكددر ، واد
 :فقااال" ، والملددة اائمددة لدد  األفضددل فيقضددي األفضددلممددد ينمددم األفضددل، فيددؤدت ويكددون هددما مددن حسددن القضددا ، 

ما ااتضد ، ر يضدي   "فإن ذيار الناس أحسانهم قضااء ،أعره إياه وينب دي أن يكدون المسدلم سدمحًا  ما اضد  واد
ما استدان ر يحرجإمعل  النا  ويحرجإ به ملد ، ور يحوجإم  ل  الترديدد أو الشدكاوى، أو مدا أشد ،م ويحوجإم، واد

الدمت يدأتي فدي حددي   ؟هل يدخل في هما القر  الدمت يجدر نفمداً  ((الواجد ظلم ))ليعل  ما سيأتي في حدي : 
قاال:  - تعاالى عناهرضي هللا-وعن علي " :-رحمه هللا تمال -حي  اال المؤلف  -عنهتمال  رضي هللا -علي 

هما جر نفع، فإل يتمدار  الحددي   "((كل قرج جر منفعة فهو ربا)) :-صلى هللا عليه وسلم-قال رسول هللا 
أمددا مددن  يددر اتفدداق وجددود  ًا بارتفدداقنفمدد:  ما جددر ندده ربددا، أو نقددول:  فإددل نقددول ؟ انتفددع المقددر األول مددع الثدداني

ا كان من  ير  يدب نفد  منده، بدل بمدا يشدتر، عليده ف نده هدما أما  م ؟نف  من المقتر  فإما من حسن القضا 
 .الحدي  ضميفحال المت يجر النفع، عل  كل 

سااناده ساااقط"ةأسااامأبااي  اباانرواه الحااارث  ((كاال قاارج جاار منفعااة فهااو ربااا))"يقددول:  يمنددي شددديد  ، وا 
يد  النبويدة، ا  مدن األحادالفقإليب الفقإا ، الحدي  أارب  ل  أساليب وهو أارب  ل  أسا ، سناد  سااطالضمف، 

، متددرو ، ولإددما اددال فيدده سددوار بددن مصددمب متددرو ، يمنددي شددديد الضددمف مددتإم بالكددمبقولددون:  سددناد  سددااط ي
سددناد  سدااطالحداف:: " عندد البيإقددي عددن لكنده مواددوا،  ،ولدده شداهد ضددميف عددن فضدالة بددن عبيدد عنددد البيإقددي "واد

لكنده  ،أيضًا شاهد عند البخارت عن عبد هللا بدن سدالمهو ضميف، وله  مفضالة بن عبيد مواوا عليه، ومع ملك
متد به، لده شداهد عدن فضدالة بدن مواوا عليه، عندنا األصل حدي  علي المرفو  سااط، وجود  مثل عدمه، ر ي  

عليدده عنددد البيإقددي، لكندده ضددميف، لدده شدداهد مواددوا عنددد البخددارت عددن عبددد هللا بددن سددالم، شدداهد  اً عبيددد مواوفدد
يمندي  ؟الضميف يتقوى بالمواوا، أو ر بد مدن مرفدو  يقويدهالحدي  ن :  عليه، فإل نقولصحيح، لكنه مواوا 

: الندا ؟فإدو مدن اولده، ومدن فتدوا ، فإدل يتقدوى المرفدو  بمثدل هدما الموادوام  ما كان مواوا عل  عبد هللا بن سال
فدي ويبق  أن الممدول  ،اواوضمفه شديد ر يقبل ارنجبار، فال يتقوى بالمو  ،ن المرفو  سااط وجود  مثل عدمه 

عندد البخدارت، لدم   نده لدم يجدد:  الموادوا عليده، والشدار  الصدنماني يقدول البداب علد  ادول عبدد هللا بدن سدالم هما
خبر عبد هللا بدن سدالم عندد البخدارت، فدي بداب ارسدتقرا ، ور نسدبه المصدنف  ليده فدي التلخدي ، بدل عدزا  يجد 

ور يقف عليه، ويمزو  ابن حجر  ،أن يكون في البخارت ور يجد  الصنماني ل  البيإقي في السنن الكبرى، فيبمد 
، والحدي  أو الخبر في البخارت في موضمين، السبب فدي ملد  أن اإلمدام البخدارت  ل  البيإقي في السنن الكبرى 

فيضدع الخبدر تحدد ترجمدة ر تخ در علد  البدال، كدم مدن شدخ  حكدم علد  حددي   ،،أحيانًا ي درب فدي ارسدتنبا



ف ن  ،حجي واشتر ي))بند الزبير أن اإلمام البخارت لم يخرجه، ما خرجه البخارت، لماما؟ في ارشترا،  باعةض
ر يوجد فدي كتداب المناسد  عندد في الفواد، ما في، في اإلحصار،  ،في كتاب الحج ((ل  عل  رب  ما استثنيد

والحد  أنده فددي  ،هدم مدن عددزا   لد  الصدحيحينو  :ولدما ادالواهدما؟ البخدارت، ور فدي الفدواد واإلحصدار، ويدن يبحدد  
بداب ر يدركه كثير من الندا ، وضدمه اإلمدام البخدارت فدي كتداب النكدا  فدي  ،البخارت، لكن البخارت لح: ملح:
القرشدية  -عليه الصالي والسدالم-باعة بند الزبير بن عبد الم لب ابنة عم النبي األكفا  في الدين، وملكم أن ض

فاستنبط البخارت هما الحكم، وأعر  عن  ،باب األكفا  في الدين :د، والمقداد مول ، وترجمالإاشمية تحد المقدا
الدرلة األصلية التي ر تخف  عل  أحد، اد يتر  الحكم الظاهر من الخبر ويممد  ل  الخفدي نوعدًا مدا، لكدن مداما 

كدرر بمد  أحاديد  فدي عشدرين وادد  ؟لو كرر  في موضمين مري بدالحج ومدري بالنكدا  -رحمه هللا-عل  البخارت 
-هللا عليه ةرحم-يكفيه هما ودا  ومح  واستنبط،  ،حر و موضع، لكن يكفيه أنه جمع واحتا، وهمب ونقح، 

عليددده  ومفدداد  كددالمتف  عليدده، فدد ما ااتددر  شددخ  مددن  خددر شدديئًا واشددتر، ،، وعلدد  كددل حددال الحدددي  ضددميف
 يخدمه، هما باب من أبواب الربا. أن ،عين الربا، أن يإدت له المقر  أن يزيد  في الوفا 

ر و ؟ ندددخل فدددي البدداب الدددمت يليدده أو فدددي أسدددئلة ر و ، الحدددي  الدددمت يليدددهأخدددم ننمددم؟  ؟مدداما نصدددنع اد دب اد
 ؟الملل

 ......رالب:
 .نف  الشي  ، كبش من الضأنألنه ر ينف  عليه، مثل ما النا في الخروا ؛صاحبه ر ب من األصل 
 ......رالب:

شدرعًا بنيدة  ، وهدم  الدنف  المحترمدةينفد  عليده المدرتإن لديحف: بدمل  ماليتدهامتندع ،  ما ينف  عليه صاحبه
 ، ويلزم به الراهن، كيف؟الرجو 

 ......رالب:
 نمم؟ ؟حدي  علي
 ......رالب:

 وأظن هنا  وضع له رام ثاني، نمم؟ (4183)هو عند البخارت برام 
 ......رالب:

 نسخ  يش؟
 ......رالب:
ر في ب منه   ر أحد ماشية  ما هو بنسخ كلي، نسخ تخصي ، فال تحلبخ جزئي، تخصي ، نسر ر 

 الرهن ما يحتار  ل   من  ما أنف  عليه.الرهن، 
 ......رالب:
 ؟ ما ما أنف  بأت ح  يه 

 ......رالب:



لدف، ويوميدًا يحضدر المبدر   ما كدان الدراهن متأحيانًا يتضرر المرهدون،  ر  ما تضرر المرهون،  ،بارتفاق
  لي  له وجه. ،رأن يركب؟  ؟يمني هل للمرتإن وجه أن يستفيد

 نبينا محمد وعل   له وصحبه أجممين. ،وصل  هللا وسلم وبار  عل  عبد  ورسوله


